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Herfstpret
net als echte vosjes gaan wij in de Herfst van alles sprok-
kelen om mee naar ons holletje te nemen. We vinden 
de mooiste blaadjes, die we op de groep drogen om 
mee te knutselen. 

Er zijn eikeltjes en dennenappels om te kleuren. En we 
gaan natuurlijk op zoek naar die grote rode paddenstoel 

met witte stippen. Eens kijken of daar echt kabou-
ters in wonen. Misschien zien we wel elfjes op hun 
bankjes. Daarover zijn ook altijd leuke verhaaltjes voor 
te lezen. Eind oktober besteden we aandacht aan Hallo-
ween en we gaan aan de slag met mooie lampionnen, 

waarmee de kinderen op Sint-Maarten bij elkaar 
op bezoek gaan in Het Vosje. De grootste 
peuters mogen zelfs met liedjes langs 

de deuren in de buurt. 

Daarna verwachten we de Goed-
heiligman in het 
land en neemt de 

spanning toe. Bij 
Het Vosje laten we 
de kinderen volop van 
deze tijd genieten terwijl we 
toch de rust bewaren. 

Hallo Herfst!
lieve ouders 
en kinderen,

Voor ons was 
het een heer-
lijke zomer, 
we hebben 
genoten van 

de warme dagen. Op het Mars-
manplein, de Linschotenstraat 
en de Ramspol konden de 
kinderen eindeloos naar buiten. 
Er is heerlijk gespetterd in de 
badjes, gepicknickt en gespeeld 

dat het een lieve lust was. 
Wat zijn we blij met onze 
buitenpleinen, daar is het 
elke dag feest. 
Boem, ineens zijn 

we nu in de 
herfst beland. 
Het stormt en 
regent af en toe 

en we kunnen niet 
meer zonder jasjes naar 
buiten. Onze pleinen 

liggen vol blaadjes.  
Lieve ouders, denken jullie 
dus weer aan regenlaarsjes 
en aan lekker warme slofjes 
voor als de kinderen weer 

binnen spelen?  Voor onze 
kinderen en leidsters is dit weer 
een heerlijke tijd want er kan 
volop geknutseld worden, voor 
Halloween, Sint-Maarten en 
straks Sinterklaas en Kerst. 

thema’s 
Wat hebben de kinderen dit 
jaar al veel 
meege-
maakt 
bij Het 
Vosje. 

We vlogen met ze door de 
ruimte, we doken de oceanen in 
en bouwden prachtige aqua-
ria. Daarna gingen we dansen 
en zingen met Opa en Oma. 
De komende tijd kruipen we 
allemaal over de grond om te 
zien wat daar allemaal kriebelt 
en beweegt. Deze thema’s zijn 
speciaal bedacht om de klein-
tjes spelenderwijs iets nieuws 
te leren. Het is goed voor hun 
zintuiglijke en motorische ont-
wikkeling en stimuleert tegelijk 
hun fantasie.   

feest
Om de zomervakantie in te 
luiden was er onze gezellige 
zomerborrel. Dank lieve ouders 
voor alle lekkere hapjes. En 
laatst ging de rode loper uit 
voor onze leidsters. Zij heb-
ben genoten van hun Wall of 
Fame en alle cadeautjes die de 
Ouderraad en de ouders hebben 
georganiseerd. Namens de 
leidsters heel hartelijk dank. 

Het eind van het jaar sluiten we 
weer af met ons traditionele 

Kerstdiner voor de peuters en 
Kerstborrel voor de ouders en 
allerkleinsten. Ook is er intern 
volop verhuisd bij Het Vosje. De 
grootste dreumesen zijn over-
gegaan naar de peutergroepen 
en de oudste peuters hebben 
we uitgezwaaid naar de basis-
school. Gezellig dat er weer veel 
nieuwe baby’s zijn bijgekomen. 
We wensen jullie allemaal heel 
veel plezier en een fijne herfst 
op jullie nieuwe Vossenstekje. 

groetjes van jacqueline
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Lichte lucht 
SPOKEN
de zomer is omgevlogen. Wat 
zijn we lekker veel buiten ge-
weest, in de zon en om met wa-
ter te spelen. als het maar even 
kon, gingen de deuren open, de 
grasmatten en het speelgoed 
naar buiten en werd daar lekker 
gepicknickt.  
Voor het thema Opa & Oma knut-
selden de kinderen hun eigen opa 
met watten. En wat was het gezel-
lig toen opa en oma ook echt langs 
kwamen op de groep. Zo konden zij 
zien wat wij allemaal doen en met 
de kinderen meespelen.  
Nu is het tijd voor de herfst en voor 
‘kriebelbeestjes’. Ook aan dieren-
dag, Halloween en Sint Maarten 
besteden we aandacht. Wij zijn gek 
op knutselen, de kinderen hebben 
met verf en hun blote voetjes een 
spookje gemaakt. Ook lampionnen 
zijn in de maak. Het wordt een heel 
gezellige tijd.  

Reizende Rotsen 
IN DE REGEN
onze juf suzanne heeft een mooie dochter gekregen en 
die hebben we al gezien bij Het vosje. dat was zo leuk. 
ook kwamen opa en oma op bezoek. die hebben bij ons 
aan tafel gezeten met fruit eten en daarna hebben we ‘de 
oudjes’ buiten goed bezig gehouden. 
Het wordt nu eerder donker en de blaadjes vallen van de 
boom. Daaronder vind je kleine kriebelbeestjes en daar gaan 
we van alles over ontdekken. De kinderen zijn al druk bezig om 
de groep mooi te maken met knutsels. Ook voor Halloween en 
Sintmaarten.
Maar zodra het kan, gaan we naar buiten en het geeft niet als 
het soms een beetje regent.   Laarsjes aan en capuchons op en 
we spelen gewoon door.  
Zouden we dit jaar weer zulke mooie cadeautjes van de Sint 
krijgen? En daarna komt het Kerstdiner. Supergezellig! 

Vosssenbos 
JONG EN OUD
Wat was het de laatste tijd druk op het vossenbos! bijna 
elke dag een feestje, soms wel twee op een dag. dit is heel 
gezellig maar tegelijkertijd soms ook verdrietig. Wanneer 
onze kindjes vier jaar zijn geworden, gaan ze naar de ba-
sisschool en moeten we afscheid nemen.   
Gelukkig komen er ook weer nieuwe vriendjes en vriendinne-
tjes! En van het thema Opa en Oma hebben we veel plezier 
gehad. Die kwamen zelfs op visite om te zien wat wij allemaal 
doen op het Vossenbos, dit was erg gezellig! Daarvoor hebben 
wij ook mooie opa’s en oma’s geknutseld en was de groep 
heel gezellig versierd in dit thema. Er zijn zelfs foto’s van ons 
gemaakt waarbij de peuters ineens omgetoverd waren in een 
oud mannetje of vrouwtje.  Op het Vossenbos was er ook een 
voorleesochtend voor opa en oma, gezellig hoor, zo met jong 
en oud samen.

de Zomer zit er weer op! Wat hebben we van het lekkere weer genoten bij ons op de 
groep. op 21 september was het leidsterdag! We zijn ontzettend verwend en waren erg 
verrast door de lieve cadeaus en de mooie versiering. Heel hartelijk dank lieve ouders!
We gaan nu met de kinderen de herfst ontdekken. Dat seizoen is altijd een supergezellige tijd. 
We zijn al met hele leuke knutselwerkjes bezig, maken de groep mooi en met de kinderen gaan 
we kriebelbeestjes ontdekken. Net als bij de andere groepen zijn opa en oma op bezoek ge-
weest en hebben we van alles met ze gedaan. Straks voor Sint Maarten hebben we hele leuke, 
spannende lampions in elkaar geknutseld. En daarna is het uitkijken over de daken wanneer 
Sinterklaas in aantocht is en we aan de pepernoten kunnen. Wat vliegt zo’n jaar voorbij! 

Wolllige Weide 
ONDER WATER
in de zomer hebben de kinderen zich heerlijk 
vermaakt in de zwembadjes en met de watertafel. 
voor het thema: Wat zwemt er in de oceaan, heb-
ben wij kwalletjes gemaakt en een zelfgemaakte 
onderwaterwereld. die mochten ze daarna thuis 
een mooi plekje geven.
In september hadden wij het thema opa en oma en in 
de laatste week kwamen de opa’s en oma’s ook echt 
op bezoek. Het was enorm gezellig en alle grootouders 
waren super  enthousiast. Bedankt dat jullie er waren!
De komende tijd gaan we met de kinderen aan de 
slag met de thema’s kriebelbeestjes, sint Maarten, 
Sinterklaas en Kerst. Tijd voor knutsels, gezelligheid 
en allerlei lekkers. We hebben er zin in!  Er zijn kindjes 
over naar de peutergroep en we hebben er nieuwe 
kindjes bij. 
We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd. 

Woeste Waterval 
IN DE BUS
Hebben jullie ook zo’n leuke zomer gehad als 
wij? lekker buiten kliederen met water. 
de ene keer in de badjes en de andere keer met 
de tuinslang en de watertafel! ook binnen op de 
groep leek het wel of wij in en onder water leef-
den met al die mooie vissen en spannende haaien.  

De bieb kwam bij ons op bezoek voor het thema Opa 
& Oma met een mooie vertelkast en het logeerver-
haal “Kas bij Opa en Oma”. Daarover hebben wij leuke 
activiteiten gedaan.  
Zo gingen wij op een rij met de bus langs de groepen 
en hebben wij heerlijke groentesoep gemaakt. De 
echte opa’s en oma’s zijn ook langs gekomen. Samen 
fruit eten, zingen en buitenspelen; het was een en al 
gezelligheid. En dat blijft zo met alle leuke feestdagen 
die eraan komen. De lampionnen voor 11 november 
zijn alweer in de maak!!

        Rustige Rif 
            EROP UIT
Wij hebben kennis gemaakt met het ‘blotevoetenpad’. 
voelen met je voeten is heel anders dan met je handen. en 
dat lopen in grote, kleine, harde, zachte, koude en warme 
materialen was een leuke ervaring. 
Voor een nieuw thema gingen we aan de slag met opa en 
oma. We hebben ze geverfd, een mooie fotocollage op de 
groep gemaakt en ze zijn een uurtje op de groep komen kij-
ken. Dit was een groot succes en zowel kinderen als grootou-
ders hebben genoten. Toen gingen we in de bolderwagen, hup 
naar de bibliotheek voor een voorleesochtend. 
Er werd een boekje voorgelezen over de kleine walvis. Daarna 
mochten wij opdrachtjes doen, zingen en dansen en limonade 
drinken. Wij kunnen trouwens nog veel meer hoor. Lekker eten 
bijvoorbeeld, en haren knippen. Kom maar langs… Milou en 
Luca geven je een perfecte knipbeurt.  

Dansende Duinen 
SPORTERS
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kelen om mee naar ons holletje te nemen. We vinden 
de mooiste blaadjes, die we op de groep drogen om 
mee te knutselen. 

Er zijn eikeltjes en dennenappels om te kleuren. En we 
gaan natuurlijk op zoek naar die grote rode paddenstoel 

met witte stippen. Eens kijken of daar echt kabou-
ters in wonen. Misschien zien we wel elfjes op hun 
bankjes. Daarover zijn ook altijd leuke verhaaltjes voor 
te lezen. Eind oktober besteden we aandacht aan Hallo-
ween en we gaan aan de slag met mooie lampionnen, 

waarmee de kinderen op Sint-Maarten bij elkaar 
op bezoek gaan in Het Vosje. De grootste 
peuters mogen zelfs met liedjes langs 

de deuren in de buurt. 

Daarna verwachten we de Goed-
heiligman in het 
land en neemt de 

spanning toe. Bij 
Het Vosje laten we 
de kinderen volop van 
deze tijd genieten terwijl we 
toch de rust bewaren. 

De Kunst van Kinderopvang

Volg ons op Facebook 
Doen we bijzondere dingen met de kinderen, maken we iets heel grappigs mee, is er iets dat je absoluut moet zien… dan 
zetten wij dit op facebook. Zo zie je wat jouw kind beleeft en hoe gezellig we het met elkaar hebben. Ben je vriend van Het 
Vosje en krijg je geen wekelijkse meldingen, ‘like’ of ‘deel’ dan een artikeltje. Daarmee schud je facebook wakker en komen 
de nieuwtjes weer automatisch op je scherm.
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eten en drinken:
nooit in de gang!
lieve ouders, graag jullie speciale aandacht 
hiervoor. eten en drinken doen we óf op de 
groep óf thuis. 
Maar nooit in gangen, omdat er bij Het Vosje een aantal kin-
deren (maar ook ouders) is met ernstige allergieën (o.a. pinda/
koemelk). Een drupje melk dat wordt gemorst of een korstje 
met pindakaas dat wordt gedeeld, kan fataal zijn. De kinderen 
krijgen bij Het Vosje voldoende eten en drinken. Wil je je kind 
toch iets extra’s geven vooraf of bij het ophalen, eet of drink 
dit dan s.v.p. buiten het kinderdagverblijf op. We rekenen op 
jullie medewerking en begrip.

Herfstmenu
Wat dachten jullie van 
Hutspot met blokjes rund-
vlees, rijstschotel met kip-
gyros, rode kool met appel 
of Koolvisstukjes in kaassaus.
De schijf van 5 is trots op de kok van Het Vosje. Want hij zorgt 
voor veel verse ingrediënten en volop variatie. Jammie dat 
wordt smullen! 

Bryson en Cem staan 
samen buiten naar 
de klusjesmannen te 
kijken!
 “Kijk” roept Bryson 
“daar heb je Bob de 
Bouwer!”

“Als je niets eet, ga je 
krimpen!” beweert 
Sophie. 

Juf Jenny vraagt aan Ilhan “ga je even mee helpen 
opruimen?” Daarop zegt Ilhan “dat kan ik niet, ik ben zo 
slaperig!”

Seppe: “Ik moet weer naar de kapper, mijn haren prikken 
aan mijn oren”.

Isis: “Claudia je hebt waterspetters op je shirt!” Claudia 
trekt zielig gezicht. Isis: “Je hoeft niet te huilen hoor 
Claudia, ik ben helemaal niet boos, kan gebeuren!” .

Carla geeft een aai over Liam zijn hoofd, Liam: “niet aan 
mijn haar!!!” Carla: “waarom niet?” Liam: “er zit föhn in 
mijn haar”. 

Terwijl we buiten eten ziet Storm Monique in het raam 
van de fysio: “Hé Monique, ik zie jouw standbeeld”. 

Lisa vertelt over al haar knuffels in haar bed. Vraagt 
Carola welke knuffel is dan het allerliefst, waarop Lisa 
zegt “dat ben ik zelf ”.

Er zit een bak klem in de kast en die komt niet los, waarop 
Jealyn zegt: “lukt niet hè”.

Sofie is verkleed als krokodil: “kijk Eva ik ben een 
bijtenbil!”.

Sarah: “ik ben een beetje moe geworden van het slapen”.

Florian: ”Sabine, trek eens aan mijn vinger!” Sabine:  “en 
dan?” Florian: “ohnee er komt geen windje”. 

De kindjes vragen “Hé kleine Daan kom je spelen” 
waarop Daan zegt “de andere Daan is naar school dus ik 
ben nu grote Daan”. 

Ruby zegt “A f en toe is Charly klein want hij groeit door 
de melk”.

Mace zegt “Juf wil je het Schoolplein schoonmaken?” 
waarbij hij de glijbaan bedoelt.

Lou tegen de juf: “ik ga lekker ALWEER op vakantie!”. 

Fosse vraagt: “juf Jenny, Anita is toch de juf van het 
warm eten?”.

Fosse gaat logeren en laat aan de juf zijn buik zien. “Mijn 
buik zegt wanneer komen opa en oma?”. 
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 Herfst-   menu       2017
     Week 41/44/47/50 

42/45/48/51 
43/46/49/52Maandag Open keuken 

Rijstschotel met kipgyros Koolvisstukjes gemarineerd

   
Aziatische groentesaus zoetzuur Bio wortelen naturel

   
 

Zilvervliesrijst      

   
 

Roomsaus

   
 

  

Dinsdag Hutspot met blokjes rundvlees Sukadelapje 
Rijstschotel met kipgyros

  Jus (vegetarisch) 
Rode kool met appel Aziatische groentesaus zoetzuur

   
Gekookte aardappelen   

   
Jus (vegetarisch)

   
 

    

Woensdag Koolvisstukjes gemarineerd Bio penne in kaassaus Groentenuggets

  Wortelen en doperwten Doperwten 
Snijbonen  

  Gebakken aardappelpartjes  
Gekookte aardappelen  

  Roomsaus  
 

Jus  

   
 

     

Donderdag Orientaalse gehaktschotel Zalmfilet naturel 
Vier-groentenstamppot

  Bio broccoli naturel Wortelen en doperwten Rundersaucijs

  Zilvervliesrijst 
Gekookte aardappelen Jus (vegetarisch)

    
Roomsaus
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Prietpraat
Hallo Herfst!

lieve ouders 
en kinderen,

Voor ons was 
het een heer-
lijke zomer, 
we hebben 
genoten van 

de warme dagen. Op het Mars-
manplein, de Linschotenstraat 
en de Ramspol konden de 
kinderen eindeloos naar buiten. 
Er is heerlijk gespetterd in de 
badjes, gepicknickt en gespeeld 

dat het een lieve lust was. 
Wat zijn we blij met onze 
buitenpleinen, daar is het 
elke dag feest. 
Boem, ineens zijn 

we nu in de 
herfst beland. 
Het stormt en 
regent af en toe 

en we kunnen niet 
meer zonder jasjes naar 
buiten. Onze pleinen 

liggen vol blaadjes.  
Lieve ouders, denken jullie 
dus weer aan regenlaarsjes 
en aan lekker warme slofjes 
voor als de kinderen weer 

binnen spelen?  Voor onze 
kinderen en leidsters is dit weer 
een heerlijke tijd want er kan 
volop geknutseld worden, voor 
Halloween, Sint-Maarten en 
straks Sinterklaas en Kerst. 

thema’s 
Wat hebben de kinderen dit 
jaar al veel 
meege-
maakt 
bij Het 
Vosje. 

We vlogen met ze door de 
ruimte, we doken de oceanen in 
en bouwden prachtige aqua-
ria. Daarna gingen we dansen 
en zingen met Opa en Oma. 
De komende tijd kruipen we 
allemaal over de grond om te 
zien wat daar allemaal kriebelt 
en beweegt. Deze thema’s zijn 
speciaal bedacht om de klein-
tjes spelenderwijs iets nieuws 
te leren. Het is goed voor hun 
zintuiglijke en motorische ont-
wikkeling en stimuleert tegelijk 
hun fantasie.   

feest
Om de zomervakantie in te 
luiden was er onze gezellige 
zomerborrel. Dank lieve ouders 
voor alle lekkere hapjes. En 
laatst ging de rode loper uit 
voor onze leidsters. Zij heb-
ben genoten van hun Wall of 
Fame en alle cadeautjes die de 
Ouderraad en de ouders hebben 
georganiseerd. Namens de 
leidsters heel hartelijk dank. 

Het eind van het jaar sluiten we 
weer af met ons traditionele 

Kerstdiner voor de peuters en 
Kerstborrel voor de ouders en 
allerkleinsten. Ook is er intern 
volop verhuisd bij Het Vosje. De 
grootste dreumesen zijn over-
gegaan naar de peutergroepen 
en de oudste peuters hebben 
we uitgezwaaid naar de basis-
school. Gezellig dat er weer veel 
nieuwe baby’s zijn bijgekomen. 
We wensen jullie allemaal heel 
veel plezier en een fijne herfst 
op jullie nieuwe Vossenstekje. 

groetjes van jacqueline

KoM binnen bij Het vosje
Jonge en aanstaande ouders zijn altijd heel erg benieuwd hoe het er bij Het Vosje aan toe gaat. Zou 
hun kindje het ook leuk vinden bij ons? Wat maken onze baby’s en peuters hier zoal mee? Op spe-
ciale KOM BINNEN momenten kunnen zij een kijkje komen nemen en zelf meemaken wat kinderen 
allemaal bij Het Vosje beleven. die data staan steeds op www.het-vosje.nl.

Gezond   Lekkker trakteren
ook bij Het vosje zijn we voor lekkere én gezonde trakta-
ties. Je kunt de leukste lekkernijen maken waarmee jouw kind 
kan trakteren op de groep. Bij deze paddenstoelen is een heel 
leuk verhaal te vertellen. Wil je ook op zoek naar smakelijke en 
creatieve ideeën? Kijk dan eens op www.gezondtrakteren.nl.




